
 

PEMASARAN JASA PENDIDIKAN SEBAGAI UPAYA 

MENINGKATKAN DAYA SAING DI ERA INDUSTRI 4.0  

PADA SMA MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA 

 

 

 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada 

Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

 

 

 

Oleh: 

YULIATI 

A210150018 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2019 



i 

 
 

 

 

 

 



ii 

 

 

  



iii 

 



1 
 

PEMASARAN JASA PENDIDIKAN SEBAGAI UPAYA UNTUK 

MENINGKATKAN DAYA SAING DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA SMA 

MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui gambaran karakteristik pemasaran jasa 

pendidikan untuk meningkatkan daya saing di era industri 4.0 yang diterapkan di 

SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, untuk mengetahui bagaimana tantangan dan 

hambatan pemasaran jasa pendidikan untuk meningkatkan daya saing di era industri 

4.0 yang diterapkan di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, untuk mengetahui upaya 

yang dilakukan untuk menghadapi tantangan dan hambatan pemasaran jasa 

pendidikan.  Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif  dengan desain 

etnografi. Teknik pengumpulan data menggunakan (1)  observasi (2) wawancara (3) 

dokumentasi analisis. Untuk menjamin keabsahan data menggunakan teknik 

trianggulasi. Hasil penelitian ini membahas pokok bahasan yaitu karakteristik 

pemasaran jasa pendidikan sebagai upaya meningkatkan daya saing di era industri, 

tantangan dan hambatan serta upaya yang dilakukan untuk menghadapi tantangan 

dan hambatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemasaran jasa pendidikan di era 

industri 4.0 sebagai upaya meningkatkan daya saing ialah dalam pemasaran jasa 

pendidikan ada 3 tahap karakteristik pemasaran jasa pendidikan di era Industri 4.0 

yang dapat dilakukan oleh sekolah. Pertama, yang pertama perlu dilakukan oleh 

sekolah adalah melakukan perencanaan pemasaran sekolah sebelum memilih strategi 

pemasaran, yaitu dengan melakukan reset pasar untuk mengetahui keinginan 

masyarakat dan menganalisis kelebihan dan kekurangan sekolah untuk dapat 

mengambil peluang pasar. Tahap kedua, sekolah harus menentukan sasaran 

pemasaran sekolah untuk menempatkan posisi sekolah, hal ini dimaksudkan untuk 

mengarahkan ke strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Tahap ke tiga, yaitu 

tentang bagaimana cara sekolah memasarkan sekolah kepada masyarakat agar tepat 

sasaran dan masyarakat dapat menerima informasi sekolah serta sekolah memiliki 

daya saing dengan sekolah lain. Penggunaan media promosi disesuaikan dengan 

eranya, dimana saat ini telah memasuki era serba digital, masyarakat membutuhkan 

informasi dan layanan yang praktis. Sekolah dapat memanfaatkan model promosi di 

era industri 4.0 yaitu menggunakan media Internet (website) dan jejaring sosial 

seperti instagram, facebook, twitter, whatsapp.  

 

Kata Kunci: Pemasaran Jasa Pendidikan, Era Industri 4.0 

 

Abstract 

 

The research aims to determine the description of the marketing characteristics of 

education services to increase competitiveness in the industry era 4.0 that was 

applied in SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, to know how the challenges and 

barriers of service marketing Education to increase competitiveness in the industry 

era of 4.0 that was applied in SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, to know the efforts 

made to face the challenges and barriers to the marketing of education services.  This 
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research includes a type of qualitative research with ethnographic design. Data 

collection techniques using (1) observation (2) interviews (3) interviews in depth. To 

ensure the validity of data using trianggulation techniques. This study concluded that 

marketing of education services in the industrial era 4.0 as an effort to improve 

competitiveness is in marketing education services there are 3 stages of the 

characteristics of marketing education services in the Industrial 4.0 era that can be 

done by schools. First, the first thing that needs to be done by schools is to do a 

school marketing plan before choosing a marketing strategy, namely by doing a 

market reset to find out what the community wants and analyze the strengths and 

weaknesses of the school to be able to take market opportunities. In the second stage, 

the school must determine the target of school marketing to place the school position, 

this is intended to lead to an effective and efficient marketing strategy. The third 

stage, which is about how schools market schools to the community so that they are 

right on target and the community can receive school information and schools have 

competitiveness with other schools. The use of promotional media is tailored to the 

era, where currently it has entered an era of digital all-out, people need practical 

information and services. Schools can take advantage of promotional models in the 

industrial era 4.0, namely using Internet media (websites) and social networks such 

as Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. 

 

Keywords: Education services marketing, Industrial Era 4.0 

 

1. PENDAHULUAN 

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa ialah dengan jalan pendidikan nasional. Menurut undang-undang No 20 tahun 

2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukaan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Di Indonesia untuk melaksanakan proses pendidikan salah satunya dengan 

adanya jasa penyedia layanan pendidikan dari tingkat usia dini hingga perguruan 

tinggi baik milik pemerintah maupun milik lembaga swasta. Persaingan lembaga 

pendidikan baik negeri maupun swasta di era yang semakin menekankan pada 

persepsi lembaga yang berkualitas menjadikan lembaga pendidikan sebagai penyedia 

jasa pendidikan saling berlomba-lomba dalam meningkatkan kualitas lembaganya 

masing-masing. Lembaga swasta agar mendapatkan animo masyarakat untuk 
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menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut berusaha keras untuk memasarkan 

sekolahnya kepada masyarakat.  

Pemasaran dalam konteks jasa pendidikan adalah sebuah proses sosial dan 

managerial untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui 

penciptaaan penawaran, pertukaran produkyang bernilai dengan pihak lain dalam 

bidang pendidikan. Etika layanan pemasaran dalam dunia pendidikan adalah 

menawarkan mutu layanan intelektual dan pembentukkan watak secara menyeluruh. 

Karena pendidikan bersifat lebih kompleks, yang dilaksanakan dengan penuh 

tanggungjawab, hasil pendidikannya mengacu jauh kedepan, membina kehidupan 

warga negara, generasi penerus di masa mendatang (Imam Machali 2015: 397). 

Semakin ketatnya persaingan sekolah sebagai jasa pendidikan turut didukung 

oleh era global. Sekolah akan kehilangan animo peserta didik jika pengelola sekolah 

mengabaikan selera masyarakat dan tidak dapat melihat keinginan masyarakat. 

Dalam pemasaran jasa pendidikan dan meningkatkan daya  saing sekolah, Hidayat 

dan Imam Machali  (2012: 243-248) mengemukakan langkah strategi bersaing yang 

harus diperhatikan yaitu; identifikasi pasar, segmentasi pasar dan positioning, 

differensiasi, komunikasi pasar dan pelayanan sekolah. 

Peneliti memilih tempat penelitian SMA Muhammadiyah 1 Surakarta karena 

sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah swasta milik persyarikatan 

Muhammadiyah yang tertua di kota Suarakarta berdiri sejak 1 September 1946. 

Sekolah memiliki tantangan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dalam 

menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Melihat juga yang sedang menjadi trend 

dunia saat ini yaitu era digital 4.0 sudah merambah ke dunia pendidikan, 

mengharuskan pengelola sekolah untuk dapat mengambil langkah yang sesuai untuk 

menjaga eksistensi sekolah.  

Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah; (1) 

bagaimana deskripsi karakteristik pemasaran jasa pendidikan untuk meningkatkan 

daya saing di era industri 4.0 pada SMA Muhammadiyah 1 Surakarta; (2) bagaimana 

deskripsi tantangan dan hambatan yang dihadapi terkait pemasaran jasa pendidikan 

untuk meningkatkan daya saing pada SMA Muhammadiyah 1 Surakarta; (3) 

bagaimana deskripsi upaya yang dilakukan sekolah dalam menghadapi tantangan dan 
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hambatan pemasaran jasa pendidikan di era industri 4.0 pada SMA Muhammadiyah 

1 Surakarta.  

Tujuan penelitian ini adalah peneliti ingin mendeskripsikan karakteristik 

pemasaran jasa pendidikan untuk meningkatkan daya saing di era industri 4.0 pada 

SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, mendeskripsi tantangan dan hambatan yang 

dihadapi terkait pemasaran jasa pendidikan untuk meningkatkan daya saing pada 

SMA Muhammadiyah 1 Surakarta dan mendeskripsi upaya yang dilakukan sekolah 

dalam menghadapi tantangan dan hambatan pemasaran jasa pendidikan di era 

industri 4.0 pada SMA Muhammadiyah 1 Surakarta 

 

2. METODE 

Jenis penelitian pada penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono 

(2012:12) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berbentuk kata, skema, 

dan gambar. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan 

secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan).  

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi. Menurut Harsono (2016: 31) 

“Etnografi adalah uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial. 

Peneliti menguji kelompok tersebut dan mempelajari pola perilaku, kebiasaan, dan 

cara hidup.” 

Penelitian dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta yang beralamat 

di Jl Raden Mas Said  No 35, Ketelan, Banjarsari, Kota Surakarta. Peneliti memilih 

tempat penelitian di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta karena SMA Muhammadiyah 

1 Surakarta cukup representatif untuk diteliti. SMA Muhammadiyah 1 Surakarta 

merupakan salah satu sekolah swasta amal usaha Muhammadiyah yang tertua di 

Kota Surakarta dan telah memiliki akreditasi A.  

Penelitian dilaksanakan pada waktu sekolah dalam masa akan dimulai 

penerimaan peserta didik baru yaitu dimulai bulan Februari. Teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi analisis. Menurut 

Sugiyono (2009:92-99) ada beberapa langkah-langkah Teknik Analisis Data 

Interaktif, meliputi: Data Collection (Pengumpulan Data), Data Reduction (Reduksi 
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Data), Data Display (Penyajian Data) dan Confusion Drawing / verification 

(Penarikan Kesimpulan), yaitu temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.  

Setelah data terkait pemasaran jasa pendidikan di SMA Muhammadiyah 1 

Surakarta terkumpul, langkah selanjutnya mereduksi data yaitu membuat rangkuman, 

memilih hal-hal pokok mengenai pemasaran jasa pendidikan tersebut. Setelah 

direduksi, kemudian melakukan display data yaitu menyajikan data. Penyajian data 

berisi rangkuman-rangkuman informasi untuk menarik kesimpulan dalam penelitian 

ini.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan dan tim IT SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta dalam pemasaran jasa pendidikan di era industri 4.0, 

sekolah melakukan pemasaran dengan mengikuti perkembangan zaman, saat ini telah 

memasuki era industri 4.0 yang mana masyarakat membutuhkan informasi secara 

praktis. Karakteristik pemasaran jasa pendidikan di era industri 4.0 sebagai upaya 

meningkatkan daya saing pada SMA Muhammadiyah 1 Surakarta di mulai dari 

perencaaan. Perencanaan pemasaran jasa pendidikan SMA Muhammadiyah 1 

Surakarta dilakukan untuk mengetahui langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 

pemasaran jasa pendidikan. Dengan menganalisis sasaran, kelebihan, dan kelemahan 

untuk menciptakan peluang. Faktanya dengan mengetahui kelebihan sekolah maka 

dapat dijadikan daya tarik calon siswa untuk sekolah di SMA Muhammadiyah 1 

Surakarta seperti prestasi yang banyak diraih oleh SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. 

SMA Muhammadiyah 1 Surakarta sebagai lembaga sekolah akan berusaha 

memasarkan sekolah sedemikian rupa untuk mendapatkan daya tarik masyarakat 

untuk menyekolahkan anaknya ke SMA Muhammadiyah 1 Surakarta.  

Hal tersebut sesuai dengan pendapat David Wijaya (2016: 38), bahwa 

perencanaan adalah peran manajemen untuk membuat pertimbangan tentang 

pentingnya pasar di dalam keputusan perencanaan dan pilihan strategi, adapun 

perencanaan strategis menurut David Wijaya (2016: 40) didefinisikan sebagai proses 

yang dilakukan dalam rentang waktu yang panjang (3 sampai 5 tahun) yang 

menerjemahkan visi, misi dan hasil yang berarti, terukur serta praktis. 



6 

SMA Muhammadiyah 1 Surakarta sudah melakukan kegiatan perencanaan 

jauh-jauh hari sebelum melakukan pemasaran sekolah kepada masyarakat. 

Perencanaan secara meyeluruh untuk mengetahui potensi, sasaran, tantangan sekolah 

sebagai acuan untuk memasarkan sekolah. Dengan begitu diharapkan sekolah dapat 

memasarkan sekolah secara efektif dan efisien sesuai dengan target sekolah. 

Segmentasi pasar SMA Muhammadiyah 1 Surakarta diidentifikasi dengan 

melakukan analisis terlebih dahulu potensi SMA Muhammadiyah 1 Surakarta dengan 

melakukan riset. Hal ini sesuai dengan pendapat Hidayat dan Imam Machali, bahwa 

sebelum menentukan pasar sekolah melakukan  riset  untuk  mengetahui kondisi  dan 

keinginan  pasar  termasuk  atribut  pendidikan  yang  menjadi kepentingan 

pelanggan (2012: 243). Pasar SMA Muhammadiyah 1 Surakarta tidak hanya dari 

dalam kota Surakarta saja, tetapi lebih luas ke luar kota Surakarta dan tidak memilah-

milah merupakan representasi dari pasal 31 UUD 1945 bahwa setiap warga 

Indonesia memiliki hak mendapatkan pendidikan. Pada kegiatan segmentasi pasar di 

SMA Muhammadiyah 1 Surakarta tidak memilih segmen-segmen pasar tertentu 

dalam menentukan target pemasaran. Semua kalangan memiliki kesempatan yang 

sama untuk dapat bersekolah di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, namun ketika 

masuk tetap ada tes masuk dan melihat kuota jumlah kelas.  

Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Machali & Hidayat (2012) yang 

menyatakan bahwa segmentasi  pasar adalah  membagi pasar  menjadi kelompok  

pembeli  yang dibedakan berdasarkan  kebutuhan, karakteristik,  atau tingkah laku, 

yang mungkin membutuhkan  produk  yang  berbeda . 

Melihat persaingan yang semakin kompetitif dengan banyaknya kompetitor 

lembaga pendidikan, sekolah harus mampu mencari celah dalam menangkap peluang 

agar bisa masuk di kalangan masyarakat. SMA Muhammadiyah 1 Surakarta 

memiliki cara untuk menghadapi persaingan dengan mengembalikan kepercayaan 

masyarakat tentang brand SMA Muhammadiyah 1 Surakarta sebagai sekolah swasta 

yang berdiri sejak tahun 1946 dan sekolah islam di bawah organisasi 

Muhammadiyah disertai diferensiasi dalam memasarkan sekolah.  

Seperti yang dikatakan Hidayat dan Imam Machali (2012), bahwa diferensiasi 

adalah memberikan penawaran yang berbeda dengan penawaran yang diberikan oleh 
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lembaga sekolah lain, SMA Muhammadiyah 1 Surakarta memiliki keunggulan dalam 

hal akademik dan non akademik serta akhlak mulia siswa, prestasi yang diraih 

melalui kejuaraan yang diikuti seperti lomba panah internasional, tapak suci 

nasional, serta kurikulum tahfidz. Keunggulan lain yang ditawarkan SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta adalah fasilitas dan kegiatan ekstrakurikuler yang 

menarik, berdasarkan hasil observasi peneliti fasilitas yang dimiliki SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta yaitu; Gedung strategis dan memadai berada di pusat 

kota Surakarta berlantai 3, memiliki sarana ibadah masjid dengan bagian yang 

terpisah antara laki-laki dan perempuan, memiliki ruang perpustakaan dengan buku-

buku yang berkualitas dan penataanya yang nyaman, ruang kesehatan dengan tenaga 

kesehatannya, kantin yang nyaman dan bersih, toilet syar’i yang bersih, ruang kelas 

yang sudah terpasang wifi di setiap kelas, media pembelajaran, ruang laboratorium 

dengan alat-alat lab yang lengkap, serta finger print sebagai fasilitas untuk mengisi 

daftar hadir siswa yang langsung terhubung dengan handphone orang tua siswa s 

ehingga orang tua dapat mengontrol anaknya dalam masuk sekolah. Kegiatan 

ekstrakurikuler yang dimiliki SMA Muhammadiyah 1 Surakarta yaitu ekstra 

Kepanduan Hizbul Wathan (HW), Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), Olah Raga 

Basket, Palang Merah Remaja, Desain Grafis dan Fotografi, Qiro’ah, Jurnalis, Vokal 

dan Musik, Futsal, English Club, Bulu Tangkis.  

SMA Muhammadiyah berusaha melakukan kegiatan untuk mengembalikan 

kepercayaan masyarakat kepada SMA Muhammadiyah 1 Surakarta sebagai sekolah 

Islam yang sudah berdiri sejak 1946, sekolah menengah atas pertama milik 

Muhammadiyah dan menawarkan keunggulan-keunggulan dari SMA 

Muhammadiyah seperti prestasi-prestasi, kegiatan ekstrakurikuler, dan lulusan yang 

memiliki bekal akhlak mulia sesuai visi SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, sesuai 

dengan teori yang diungkapkan oleh tokoh Zeithml dan Bitner dalam pemasaran jasa 

pendidikan, David Wijaya (2016: 17) mengatakan bahwa pemasaran jasa adalah 

mengenai janji, yaitu janji yang dibuat kepada pelanggan dan harus dijaga.  

Berdasarkan teori dan realita, diferensiasi menjadi nilai jual bagi sekolah di 

masyarakat. Karena melihat realita di masyarakat saat ini, mereka akan 

menyekolahkan anaknya di sekolah yang memiliki ciri khusus seperti sekolah yang 
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memberikan layanan misi keagamaan yang lebih banyak dibanding dengan sekolah 

umum. Namun diferensiasi sekolah juga harus diimbangi dengan peningkatan 

kualitas mutu pendidikan. SMA Muhammadiyah 1 Surakarta berusaha meningkatkan 

kualitas dengan meningkatkan layanan sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan dan workshop, dan kegiatan-

kegiatan kesiswaan. 

Perkembangan zaman yang semakin maju telah merubah paradigma SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta, Marketing merupakan ujung tombak dalam perubahan-

perubahan zaman yang terjadi saat ini, seperti yang diungkapkan oleh Dalam 

mencapai target yaitu kuota pendaftar yang diinginkan SMA Muhammadiyah 1 

Surakarta menggunakan kiat-kiat Marketing yang efektif dan efisien. Kotler dan Fox 

(1995) yang dikutip oleh David (2016: ) mengemukakan definisi pemasaran yang 

digunakan secara khusus pada sekolah sebagai analisis, perencanaan, pelaksanaan 

dan pengendalian program yang dirumuskan secara hati-hati, yang dirancang untuk 

menghasilkan pertukaran nilai secara sukarela dengan pasar sasaran/target jasa 

pendidikan untuk mecapai tujuan sekolah. 

Dalam melakukan pemasaran jasa pendidikan SMA Muhammadiyah 1 

Surakarta mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal dari banyaknya 

kompetitor sehingga bisa bersaing dengan mereka. Perkembangan teknologi 

menjadikan SMA Muhammadiyah 1 Surakarta melakukan promosi dengan 

menggunakan teknologi yaitu media sosial, selain masih menggunakan langkah 

konvensional yaitu sosialisasi ke sekolah-sekolah. SMA Muhammadiyah 1 Surakarta 

dalam mempromosikan sekolah kepada masyarakat yaitu dengan menggunakan 

media cetak seperti brosur, spanduk dan poster. Ketika akan memulai pembukaan 

penerimaan peserta didik baru biasanya SMA Muhammadiyah 1 Surakarta akan 

membuat brosur, pamflet, poster dan spanduk untuk mempromosikan sekolah. 

Dimana di dalam media tersebut dituangkan informasi, diantaranya: 1) profil sekolah 

2) visi misi sekolah 3) keunggulan-keunggulan sekolah (prestasi sekolah) 4) 

Kegiatan-kegiatan Ekstrakurikuler Sekolah 5) Fasilitas sarana dan prasarana 6) 

Kerjasama. 
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Sekolah akan menyebar media cetak ke sekolah-sekolah sasaran, ke tempat-

tempat strategis yang banyak di kunjungi masyarakat, dan menitipkannya kepada 

siswa-siswa yang telah bersekolah di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta untuk di 

bawa ke lingkungan siswa. Tidak dapat dipungkiri jika media cetak masih efektif 

untuk digunakan dalam mempromosikan sekolah di era yang mulai banyak 

meninggalkan media cetak. Dalam publisitas melalui media cetak sekolah perlu 

memiliki inovasi agar dapat meningkatkan daya saing dengan sekolah lain. SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta juga memasarkan sekolah melalui media elektronik  

televisi dan radio. SMA Muhammadiyah 1 Surakarta bekerjasama dengan stasiun 

televisi lokal MTA TV. SMA Muhammadiyah 1 Surakarta baisanya melakukan 

siaran radio di MH FM, Mentari FM, SAS FM, Slank FM. Tetapi untuk tahun ini 

baru dua radio yang sudah menyetujui kerjasama yaitu MH FM dan Mentari FM. Hal 

ini akan mendukung dalam promosi sekolah, selain media cetak yang digunakan, 

karena tidak jarang masyarakat masih dekat dengan media elektronik seperti televisi 

dan radio.  

SMA Muhammadiyah 1 Surakarta menggunakan internet untuk 

mempromosikan sekolah. Media online yang dimiliki oleh sekolah yaitu situs 

website dan akun media sosial (Instagram, Facebook, Twitter, Watshapp, YouTube). 

Sosialisasi ke sekolah-sekolah. SMA Muhammadiyah 1 Surakarta datang berkunjung 

ke sekolah-sekolah SMP sasaran untuk mempresentasikan informasi sekolah kepada 

siswa, seperti visi misi sekolah, letak sekolah yang strategis, prestasi-prestasi SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta. Selain itu SMA Muhammadiyah 1 Surakarta masih 

menggunakan cara-cara konvensional seperti sosialisasi dan promosi dari mulut ke 

mulut. Sosialisasi ke sekolah dilakukan setiap tahun ketika PPDB dibuka. Dengan 

sosialisasi ini, sekolah dapat bertatap muka langsung dan berkomunikasi dengan 

masyarakat khususnya siswa untuk menyampaikan yang menjadi tujuan dari 

pemasaran sekolah, sehingga SMA Muhammadiyah 1 Surakarta sangat 

mengoptimalkan sosialisasi untuk dapat memasuki celah bersaing dengan lembaga 

sekolah yang lain. SMA Muhammadiyah 1 Surakarta mempromosikan sekolah 

dengan menanamkan Gethok Tular dari mulut ke mulut dengan cara memenuhi 

undangan masyarakat atau guru-guru menjadi pembicara dalam acara-acara 
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masyarakat, mengadakan kegiatan sekolah yang melibatkan masyarakat seperti bakti 

sosial, perayaan hari ulang tahun sekolah dan kegiatan-kegiatan lain, sehingga 

diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. 

Memanfaatkan seluruh warga sekolah dan alumni SMA Muhammadiyah 1 Surakarta 

untuk ikut mempromosikan sekolah kepada masyarakat, dengan menyampaikan 

pengalaman-pengalaman di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Dengan cara ini 

efektif untuk menarik masyarakat menyekolahkan anaknya di SMA Muhammadiyah 

1 Surakarta, terlihat dari tidak sedikit siswa yang mendaftar dan mendapat informasi 

dari teman, saudara dan tetangga.  

Hal ini senada dengan Hidayat  dan  Imam Machali  (2012) yang 

mengungkapkan  bahwa komunikasi yang sering dilupakan adalah komunikasi dari 

mulut ke mulut.  Misalnya  alumni  sekolah  menyampaikan  tentang  pengalaman  di  

sekolah  dan keberhasilan sekolahnya. 

SMA Muhamadiyah 1 Surakarta sudah menggunakan berbagai media untuk 

dapat memasarkan sekolah kepada masyarakat. Dari berbagai cara yang digunakan, 

sebagian besar berpengaruh dalam menyebarkan informasi terkait sekolah ke 

masyarakat yaitu melalui keluarga dan dari teman atau saudara yang alumni atau 

bukan alumni SMA muhammadiyah 1 Surakarta. Hal ini belum sesuai dengan jurnal 

internasional yang berjudul “Marketing Education Online: A Case study of New 

Zealand Higher Education Institutions” oleh Rubaiyat Hasan (2013) bahwa, 

sejumlah strategi yang direkomendasikan untuk menyelaraskan pemasaran dengan 

permintaan dan membuat penggunaan terbaik dari media yang efektif ini yaitu Social 

Media. 

Penggunaan media cetak seperti pamflet sedikit perannya dalam memberikan 

informasi kepada masyarakat, namun SMA Muhammadiyah 1 Surakarta tetap 

menggunakan media cetak dalam pemasaran jasa pendidikan. Hal ini sejalan dengan 

yang diungkapkan oleh Nisa dkk dalam jurnal Abdikarya (2018:Vol 1) bahwa untuk 

strategi offline yang sebaiknya tetap dipertahankan, budget promosi meliputi juga 

distribusi flyer atau selebaran. Selebaran yang didesain dengan baik tidak dapat 

digantikan oleh bentuk marketing lainnya jika tujuannya adalah beriklan. Pastikan 

desain dan hasil cetaknya bagus dilihat dan tetap menarik dalam warna hitam 
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maupun putih, kemudian pekerjakan tenaga untuk menyebar flyer di tempat-tempat 

yang mungkin didatangi oleh target audiens Anda. Masih banyak orang yang peduli 

dan membaca flyer sehingga untuk tidak melakukannya dapat menyebabkan 

kerugian bagi bisnis Anda. 

Kegiatan promosi SMA Muhammadiyah 1 Surakarta menggunakan cara yang 

konvensional dan dengan menggunakan teknologi. 1) Cara konvensional SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta melakukan kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan 

gethok tular kepada masyarakat, menggunakan media cetak seperti spanduk, baliho 

dan poster . 2) Cara menggunakan teknologi dengan media sosial yang dimiliki SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta yaitu Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter dan 

YouTube serta Website. Dengan media elektronik melalui Televisi dan radio. Dengan 

media cetak seperti brosur, pamflet, spanduk, dan baliho. 

Dalam pemasaran jasa pendidikan, sebagai upaya strategi persaingan sering 

menggunakan bauran pemasaran untuk alat pemasaran. SMA Muhammadiyah 1 

Surakarta juga menerapkan bauran pemasaran 7P selain promosi. Sesuai dengan 

pendapat Kotler and Fox seperti yang dikutip oleh David (2016:68) menyatakan 

bahwa pemasar jasa pendidikan dengan bauran pemasaran terdiri atas tujuh alat 

pemasaran jasa pendidikan, yang juga dikenal dengan istilah 7P, yaitu program 

(program), price (harga), place (tempat, yang meliputi lokasi dan sistem 

penyampaian jasa), promotion (promosi), process (proses), phisical facilities 

(fasilitas fisik), serta people (orang). Produk SMA Muhammadiyah 1 Surakarta 

sesuai yang terdapat dalam visi misi sekolah yaitu menciptakan akhlak mulia, 

keunggulan prestasi dan Tahfidz yang sudah masuk di kurikulum SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta. Lokasi SMA Muhammadiyah 1 Surakarta sangat 

strategis, bersebelahan dengan SD Muhammadiyah 1 Surakarta. Dari segi harga, 

biaya sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta terhitung masih terjangkau, 

karena memang menyesuaikan dengan sasaran SMA Muhammadiyah 1 Surakarta 

yaitu masyarakat kalangan menengah ke bawah, dalam hal ini berarti SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta melaksanakan efisiensi biaya operasi pendidikan untuk 

bersaing harga tidak harus selalu menjual murah semua jasa pendidikan seperti 

pendapat David Wijaya (2016: 67). SMA Muhammadiyah 1 Surakarta juga 
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menyediakan fasilitas bagi siswa yang memadai, bentuk fisik gedung sekolah yang 

menarik, perpustakaan yang lengkap dengan buku-buku baru, ruang kelas yang 

sudah lengkap dengan sarana prasarananya, toilet syar’i dengan pemisahan toilet 

laki-laki dan perempuan, serta UKS beserta dokter. SMA Muhammadiyah memiliki 

sumber daya manusia guru-guru yang kompeten di bidang masing-masing, 

pengembangan sumber daya manusia secara terus menerus dilakukan oleh SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas 

kepada siswa yang bersekolah di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta.  

Sesuai dengan pendapat Hidayat dan Imam Machali (2012) yang menyatakan 

bahwa, berkaitan  dengan  pelayanan,  yang  harus  diperhatikan  adalah  keandalan 

untuk melaksanakan  jasa yang  dijanjikan dengan  tepat  dan  terpercaya,  responsip 

dalam membantu  pelanggan  dan  memberikan  jasa,  pengetahuan  dan  kompetensi  

dosen untuk menimbulkan  kepercayaan, menaruh  empati pada  pelanggan seperti  

dengan menaruh perhatian pada perkembangan mahasiswa, menampilkan fasilitas 

fisik yang lengkap dan baik. 

Sejalan pula dengan pendapat Kotler et al (2002:9) dalam Manajemen 

Pendidikan oleh UPI Administrasi Pendidikan (2012:343), bahwa The Seven PS Of 

Marketing; ada 6 P yang harus ada dalam pemasaran jasa yaitu product, price, place, 

promotion, physical evidence, process. 

Yang harus diperhatikan oleh sekolah sebagai penyedia jasa pendidikan yaitu 

unsur bauran pemasaran mulai dari produk, harga, tempat, promosi, bentuk fisik, dan 

proses untuk dapat meningkatkan daya saing dengan lembaga sekolah yang lain di 

era industri 4.0. Tuntutan perkembangan zaman, dimana saat ini konsumen dalam hal 

ini masyarakat membutuhkan informasi yang lebih praktis, pelayanan yang 

berkualitas. Era digital menjadi tantangan bagi sekolah agar mampu memberikan 

pelayanan dengan menyesuaikan zamannya.  

Dalam meningkatkan daya saing sekolah di era yang serba digital SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta menggunakan model pemasaran online melalui berbagai 

cara. Strategi dalam memasarkan sekolah secara online seperti di dalam website 

SMA Muhammadiyah 1 Surakarta yaitu; 1) melakukan reset, 2) mencari informasi 

terkini dari sekolah berupa foto kegiatan dan detail pelaksanaan kegiatan untuk 
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dijadikan konten, 3) Membuat konten yang menarik, agar pengunjung website tidak 

malas membaca sehingga informasi sampai kepada masyarakat dan artikel kegiatan 

dijadikan konten gambar.  

Hal ini sejalan dengan penelitian Nisa dkk (2018) pada jurnal abdikarya yang 

menyatakan bahwa secara garis besar strategi pemasaran online dapat dibagi menjadi 

6 langkah, yang bisa disingkat menjadi SISTEM yaitu 1) S – Search and research. 

Melakukan proses pencarian dan riset ceruk pasar dan kompetitor Anda. 2) I – 

Initiate strategy. Tentukan sistem dan strategi yang akan dipergunakan untuk 

menjangkau prospek dan pelanggan. 3) S – Start content engine. Pergunakan 

berbagai konten untuk menarik orang kepada bisnis Anda. 4) T – Traffic. 

Mendatangkan pengunjung ke situs Anda. 5) E – Embrace relationship. Bina 

hubungan dengan pelanggan melalui berbagai kanal. 6) M – Money. Strategi 

mendatangkan pendapatan dan keuntungan. 

Website merupakan identitas sekolah bagi SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. 

Di dalam website, sekolah memberikan informasi kepada masyarakat terkait info-

info sekolah seperti profil, prestasi, ekstrakurikuler, galeri, data sekolah belajar, dan 

PPDB 2019. Proses mengupdate informasi ke dalam website dilakukan pengelola 

website SMA Muhammadiyah 1 Surakarta dengan mengumpulkan detail 

pelaksanaan kegiatan sekolah beserta foto kegiatan, membuat konten yang menarik 

dari artikel kegiatan menjadi konten foto/gambar, selanjutnya memosting ke website 

sekolah. Setelah selesai posting, link konten informasi di copy dan diteruskan kepada 

pemegang akun media sosial. 

Dalam mengelola media sosial SMA Muhammadiyah 1 Surakarta membentuk 

tim yang dinamakan ICT. Tim tersebut khusus melakukan pemasaran di media sosial 

yang dimiliki oleh SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, yang pengelolaannya 

terhubung dengan pengelola website. Media sosial ini ikut berperan dalam 

meningkatkan daya saing sekolah di era yang serba digital ini. Seperti yang 

dikatakan Nisa dkk dalam jurnal Abdikarya (2018, Vol 2) bahwa, memanfaatkan 

situs jejaring sosial merupakan cara efektif dan ampuh untuk mendemonstrasikan 

atau menunjukkan kemampuan pengetahuan dan komunikasi Anda untuk 

mendapatkan calon pembeli. Akun-akun media sosial yang dimiliki SMA 
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Muhammadiyah 1 Surakarta antara lain, 1) Facebook, Nama akun Facebook SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta adalah Smamuhiska, 2) Twitter, nama akun Twitter 

SMA Muhammadiyah 1 Surakarta adalah smamuhiska, 3) Instagram, nama 

pengguna akun instagram SMA Muhammadiyah 1 Surakarta adalah @smamuhiska. 

4) YouTube, YouTube merupakan model memasarkan sekolah melalui video dan 

audio. Nama akun YouTube SMA Muhammadiyah 1 Surakarta adalah Smamuhiska, 

5) WhatsApp. WhatsApp merupakan akun media sosial yang mendaftar dengan 

nomor telepon seluler. Nomor WhatsApp SMA Muhammadiyah 1 Surakarta adalah 

0899 4455 688. 

Pengelola Media Sosial SMA Muhammadiyah 1 Surakarta akan mengupdate 

informasi kegiatan-kegiatan terkini dari sekolah seperti kegiatan kesiswaan baik 

akademik maupun non akademik (prestasi, kegiatan ekstrakurikuler), kegiatan 

humas, dan kegiatan pendidikan setelah menerima realles detail kegiatan dari copy 

link pengelola website. Alur meng-update informasi ke media sosial, pengelola akan 

menerima informasi kegiatan terkini sekolah, selanjutnya mengolah informasi agar 

lebih menarik dengan bahasa yang bisa diterima pembaca media sosial.  

Untuk lebih jelasnya, peneliti menyajikan pembahasan hasil penelitian yang 

berkaitan dengan karakteristik pemasaran jasa pendidikan sebagai upaya 

meningkatkan daya saing di era Industri 4.0 dalam diagram pohon karakteristik 

pemasaran jasa pendidikan di bawah ini. 
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Gambar 1. Karakteristik Pemasaran Jasa Pendidikan 

 

Dalam memasarkan sekolah di era yang semakin banyak kompetitor, sekolah 

akan menghadapi sebuah tantangan dan hambatan pemasaran. Seperti halnya sekolah 

yang lain, SMA Muhammadiyah 1 Surakarta sebagai salah satu sekolah swasta 

Muhammadiyah di Kota Surakarta dalam melaksanakan pemasaran sekolah 

mengalami tantangan yang tidak sekedar terlihat saja tetapi juga yang tidak terlihat, 
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Di era industri 4.0 ini sumber daya manusia di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta 

belum semua memahami IT. 
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menggunakan berbagai media, salah satunya yaitu media sosial seperti website, 
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pelaku usaha misalkan menggunakan Smartphone kebanyakan warga desa Dukun 

anyar dan pelaku usahanya sudah tua dan susah diajak untuk menggunakan 

smartphone atau internet 

Dari hari hasil trianggulasi data, peneliti menyimpulkan bahwa tantangan dan 

hambatan dalam pemasaran jasa pendidikan di SMA Muhammaiyah 1 Surakarta 

yaitu adanya tantangan yang terlihat dan tidak terlihat seperti kebijakan sistem 

zonasi, sumber daya manusia yang belum semua memahami IT, serta dalam 

pengelolaan website tantangan paling besar yaitu orang malas membaca. 

Tantangan dan hambatan yang selalu ada, SMA Muhammadiyah 1 Surakarta 

mencoba menghadapi dengan selalu berfikir positif. Dengan berfikir positif maka 

bisa mengkorversikan tantangan menjadi peluang. Lebih spesifik dalam menghadapi 

hambatan dalam pemasaran melalui IT, bahwa upaya yang dilakukan oleh SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta yaitu melakukan sosialisasi, pelatatihan, dan workshop 

tentang IT kepada guru-guru SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Dalam menghadapi 

hambatan dalam pemasaran sekolah melalui website, SMA Muhammadiyah 1 

Surakarta berusaha mengemas website lebih menarik agar masyarakat tertarik untuk 

membaca informasi terkait SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. 

Dalam menghadapi tantangan dan hambatan pemasaran SMA Muhammadiyah 

1 Surakarta selalu berfikir positif, tantangan selalu ada sehingga berusaha mengubah 

tantangan menjadi peluang. Pemasaran sekolah yang menggunakan IT, belum 

banyak guru yang bisa IT, sehingga perlu sosialisasi, pelatihan dan workshop tentang 

IT. Dalam memasarkan sekolah melalui website, sekolah berupaya membuat website 

lebih menarik agar masyarakat tertarik untuk membaca informasi yang dituangkan di 

website.  Berbeda dengan Nisa Dkk dalam jurnal Abdikarya yang menyatakan 

sebagian besar ada 6 langkah dalam strategi pemasaran online yaitu; 1) S – Search 

and research. Melakukan proses pencarian dan riset ceruk pasar dan kompetitor 

Anda, 2) I – Initiate strategy. Tentukan sistem dan strategi yang akan dipergunakan 

untuk menjangkau prospek dan pelanggan, 3) S – Start content engine. Pergunakan 

berbagai konten untuk menarik orang kepada bisnis Anda, 4) T – Traffic. 

Mendatangkan pengunjung ke situs Anda, 5) E – Embrace relationship. Bina 
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hubungan dengan pelanggan melalui berbagai kanal, 6) M – Money. Strategi 

mendatangkan pendapatan dan keuntungan 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa 

tujuan penelitian ini tercapai dengan membahas tiga pokok bahasan, yaitu 

karakteristik pemasaran jasa pendidikan sebagai upaya meningkatkan daya saing di 

era industri 4.0SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, tantangan dan hambatan yang 

dihadapi dalam pemasaran jasa pendidikan SMA Muhammadiyah 1 Surakarta dan 

upaya yang dilakukan untuk menghadapi tantangan dan hambatan pemasaran jasa 

pendidikan SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. 

Dalam memasarkan sekolah sebagai penyedia jasa di era industri 4.0 sekolah 

memerlukan strategi pemasaran yang efektif dimulai dari perencanaan, mengetahui 

posisi sekolah, differensiasi sekolah, promosi, menggunakan bauran pemasaran 

hingga evaluasi pelaksanaan agar mampu bersaing dengan sekolah lain. Dengan 

adanya perkembangan teknologi, masyarakat membutuhkan kecepatan informasi 

sampai kepada mereka, oleh karena itu menjadi tuntutan sekolah untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Sekolah dapat memanfaatkan Internet untuk itu dengan 

bantuan-bantuan media online. Pemasaran secara online menggunakan bantuan 

internet. SMA Muhammadiyah 1 Surakarta menggunakan media internet seperti 

website dan media sosial. Media sosial yang dimanfaatkan antara lain instagram, 

facebook, youtube, twitter. Selain itu, SMA Muhammadiyah 1 Surakarta juga masih 

menggunakan cara-cara konvensional untuk mendukung model pemasaran seperti 

sosialisasi ke sekolah-sekolah, promosi dari mulut ke mulut.  
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